


Duurzame rioolheffing

Een samenwerking van:



Agenda

• Het doel

• In grote lijnen

• Waarom via de gemeentelijke belasting

• Verkenning

• Voorstel

• Financieel

• De praktijk

• Tips en leerpunten



Het doel

Klimaatbestendige leefomgeving realiseren

• Alle objecten afkoppelen

• Voorkomen van grote vervangingsinvesteringen

• Bewustwording en eigen verantwoordelijkheid 
inwoners



In grote lijnen



In grote lijnen

Nota klimaatbestendig Son en Breugel 2030

Om een klimaatbestendig Son en Breugel te realiseren, 
versterken we het groen en combineren dat met bovengrondse 
water(berging). In de openbare ruimte aan de rand van de 
dorpskernen gaan we ‘schoon’ water opvangen in bergingen 
om te gebruiken in drogere tijden.

https://www.youtube.com/watch?v=r1k8TY236f0


Waarom via de gemeentelijke belasting?

Waarom zou je de gemeentelijke belastingen 
gebruiken voor duurzaamheidsdoelstellingen?

• Groot bereik

• Stimulerende werking



Verkenning (1)

3 mogelijkheden voor hemelwater onderzocht:

1. Vast tarief

2. Waterlabel

3. Tegeltaks



Verkenning (2)

Vast tarief

+ Sluit rechtstreeks aan op ons doel

+ Eenvoudig

- Verschuiving van lasten

- Discussie

- Administratie en controle



Verkenning (3)

Waterlabel

+ Kijkt naar meerdere maatregelen

+ Vergroot bewustzijn

- Relatief onbekend

- Externe partij nodig

- Niet objectief genoeg



Verkenning (4)

Tegeltaks

+ Vergroot bewustzijn

- Onnauwkeurig

- Externe partij nodig

- Vatbaar voor fraude of discussie

- Geen relatie met afkoppelen



Voorstel (1)

• Afvalwater (gebruiker)
• Woningen

• Niet-woningen

• Tijdvakbelasting

• Hemelwater (eigenaar)
• Afgekoppeld?

• 10 jaar vast

• Tijdstipbelasting



Voorstel (2)

Argumenten

• Behalen duurzaamheidsdoelstellingen

• Afkoppelen voorkomt grote investeringen

• Lasten bij de investeerder 

• Subsidie alleen is niet genoeg



Voorstel (3)

Aandachtspunten

• Kwijtschelding/woningbouwcorporaties

• Maatwerk

• Gelijkheidsbeginsel

• Communicatie

• Kosten hemelwater

• Financiële risico’s



Voorstel (4)

Verordening

• Hulp van de VNG

• Bijlage bij het raadsvoorstel

• Veel aandacht voor de formulering

• Aansluiting bij de WOZ

• Vrijstelling kleine losstaande objecten



Financieel

• 1 verordening

• Kostendekkendheid: variabele gebruikersheffing

• Financieel risico



Financieel



De praktijk

• Subsidieplafond losgelaten

• Aanmelden voor 1 december

• Controle in december

• Gecombineerde aanslag



Tips en leerpunten (1)

• Houd het doel centraal

• Denk aan het GRP

• What’s in it for me: benadruk (financiële) voordelen
• Voor de inwoner

• Voor de gemeente

• Communicatie (plan)



Tips en leerpunten (2)

• Neem de raad tijdig mee

• Doe het samen
• Gebruik je maatschappelijke partners

• Integraal voorstel

• Hou het simpel



Meer weten?

http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/gemeen
tefinancien/financiele-nota-en-
verordening/verordening-op-de-heffing-en-de-
invordering-van-rioolheffing-2020.aspx

http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/gemeentefinancien/financiele-nota-en-verordening/verordening-op-de-heffing-en-de-invordering-van-rioolheffing-2020.aspx

